สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 3 มกราคม 2564
หมวดหมู่
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
สถานการณ์ • วันที่ 3 มกราคม 2564

เรื่อง

สถานการณ์โลก
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 84.9 ล้านราย โดยมีจานวนผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 1.84 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจานวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจานวน 60 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ70.7)
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,222 ราย ทั้งนี้
ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 9.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 136 ของโลก และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก
สถานการณ์อาเซียน
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 125,616 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมา
อยู่ที่ 619 ราย และมีจานวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,711 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 117,373 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,295 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 379 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย โดยกาลังรักษาอยู่ 1 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 3 มกราคม 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
สถานการณ์ • ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 7,694 ราย เสียชีวิตรวม 64 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น) รักษาหายแล้ว 4,337 ราย
(56.37%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 38 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,293 ราย
(ต่อ)
• ผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นวันที่ 3 มกราคม 2564 จานวน 315 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศโดยเพิ่มขึ้น 274 ราย มีรายละเอียดดังนี้ กรุงเทพมหานคร (17 ราย)
สมุทรสงคราม (1 ราย) เชียงใหม่ (2 ราย) กาญจนบุรี (1 ราย) นนทบุรี (2 ราย) ราชบุรี (5 ราย)
ลาปาง (2 ราย) อ่างทอง (9 ราย) อานาจเจริญ (1 ราย) และอยู่ระหว่างการสอบสวน (234 ราย)
- เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 21 ราย โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพมหานคร (3 ราย) ชลบุรี (15 ราย) และสมุทรปราการ (3 ราย) มีรายละเอียดดังนี้
บาห์เรน 1 ราย ปากีสถาน 3 ราย คูเวต 1 ราย สหรัฐอเมริกา 4 ราย รัสเซีย 2 ราย อิตาลี 1 ราย
อินโดนีเซีย 1 ราย กาตาร์ 2 ราย อียิปต์ 3 ราย เอธิโอเปีย 1 ราย อินเดีย 1 ราย และสหราชอาณาจักร 1 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวโดยการคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 20 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ 1,460 ราย)

กราฟสรุปสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มอาเซียนและทั่วโลก

กราฟสรุปสถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย

กราฟสรุปสถานการณ์ผู้เดินทางเข้าประเทศที่อยู่ในสถานที่กักกันรัฐ

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 3 มกราคม 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
• วันที่ 3 มกราคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ตอนพิเศษ ง 3 มกราคม 2564 ข้อกาหนดออกตามความ
ประกาศ/
ในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)
มาตรการ
• ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทวั่ ราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
(ต่อ)

และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นคราวที่ 8 จนถึง
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น
• โดยที่การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรค ออกเป็น
วงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะ กรณีที่เป็น
การติดเชื้อภายในประเทศมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคล จากเขต
พื้นที่สถานการณ์ทกี่ าหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการ ของโรคเป็นเหตุ
ให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานเพื่อควบคุม
โรคพบว่า มีผู้ติดเชื้อโรคบางส่วนปกปิดข้อมูลการเดินทาง ทาให้ขั้นตอนการสอบสวนโรคเกิดความล่าช้า
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่ วข้อง จนส่งผลให้เกิดเป็นการระบาดระลอกใหม่ขึ้นเป็นวงกว้าง
รัฐบาลจึงมีความจาเป็นที่ต้องกาหนด และบังคับใช้บรรดามาตรการต่าง ๆ เพื่อเข้าแก้ไขและระงับยับยั้ง
สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวนั้น อาศัยอานาจตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกาหนด และข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย ดังต่อไปนี้

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 3 มกราคม 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
ข้อ 1 การห้ามใช้อาคาร หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามการใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียน และ
ประกาศ/
สถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
มาตรการ
เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ต่อ)

เป็นจานวนมาก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(1) เป็นการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) เป็นการใช้อาคาร หรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือ ให้การอุปการะแก่
บุคคล
(3) เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ หรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาต
จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
(4) เป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีขนาดเล็กที่มีจานวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน หนึ่งร้อย
ยี่สิบคน หรือเป็นโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ข้อ 2 การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามการจัดกิจกรรม ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่
กาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจานวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย
เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหาร หรือสิ่งของต่าง ๆ เว้นแต่เป็น
การดาเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการจัด
กิจกรรมในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขรองรับ
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยคาแนะนาของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กาหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณา
อนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ความรับผิดชอบ

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 3 มกราคม 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
ข้อ 3 การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด อาศัย
ประกาศ/
อานาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณาสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะ
มาตรการ
คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดให้เป็นเขตพื้นที่
(ต่อ)

ควบคุมสูงสุด
ข้อ 4 เงื่อนไขการเปิดดาเนินการ ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้
สถานที่ กิจการ หรือการทากิจกรรม ดังต่อไปนี้ เปิดดาเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา และ
การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่กาหนด
(1) การจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จานวนผู้นั่งบริโภค ในร้าน
การจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนด โดยอาจ
ให้เป็นลักษณะของการนากลับไปบริโภคที่อื่น โดยให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกันพิจารณา
ประเมิน กาหนดรูปแบบและกากับการดาเนินการตามข้อปฏิบัติและมาตรการดังกล่าวของแต่ละ
พื้นที่จังหวัด ให้มีความเหมาะสม
(2) การจาหน่ายสุรา สาหรับร้านอาหารหรือสถานที่ซึ่งจาหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุรา และ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
(3) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่
จัดนิทรรศการ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
ให้เปิดทาการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ ภายใต้การดาเนินการมาตรการป้องกันโรค
ที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 3 มกราคม 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
ข้อ 5 มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อการป้องกันระงับยับยั้งการแพร่โรคที่สอดคล้องกับ
ประกาศ/
สถานการณ์ของแต่ละเขตพื้นที่สถานการณ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
มาตรการ
อาจพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ในการสั่งปิด จากัด หรือห้ามการดาเนินการ
(ต่อ)

ของพื้นที่ สถานที่ หรือพาหนะ หรือสั่งให้งดการทากิจกรรมอื่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งมีความเสี่ยง
ต่อการระบาดของโรคเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กาหนดได้ โดยให้ดาเนินการตามมาตรการ หรือแนว
ปฏิบัติตามข้อกาหนด (ฉบับที่ 15 )
ข้อ 6 การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ และคัดกรองการเดินทางโดยใช้
เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคล จากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่
กาหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ ให้ดาเนินการตามมาตรการ ที่ ศปก.ศบค. กาหนด โดยให้
พิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกิน
สมควรแก่เหตุ ให้ประชาชนงด หรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็น
ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนด อันอาจทาให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และ
ทาให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ
ข้อ 7 ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงาน ในช่วงระยะเวลานั้น
ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานทีต่ ั้ง หรือการสลับวัน หรือการเหลื่อมเวลา เข้าปฏิบัติงานเพื่อลด
จานวนผู้ปฏิบัติงาน และปริมาณการเดินทาง ซึ่งเป็นมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 3 มกราคม 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกัน และยับยั้ง
ประกาศ/
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตรวจสอบกลั่นกรอง และเสนอ
มาตรการ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลาย หรือกระชับมาตรการที่ใช้บังคับกับสถานที่
(ต่อ)
กิจการ หรือกิจกรรมเพิ่มเติมได้ เพื่อความเหมาะสมต่อสถานการณ์ตามทีเ่ ห็นสมควร
• ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 06.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 3 มกราคม 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
• วันที่ 3 มกราคม 2564 คาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศ/
(โควิด-19) ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกาหนดออกตามความ
มาตรการ
ในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. 2548
(ต่อ)

• ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินดังกล่าวออกไป เป็นคราวที่ 8 จนถึง
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น
• เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัย
อานาจตามความในข้อ 4 (2) ของคาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กากับการปฏิบัตงิ าน
หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยคาแนะนา
ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
กระทรวงมหาดไทย จึงมีคาสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และพนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการ ตามข้อกาหนดฯ สาหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็นพื้นทีค่ วบคุม
สูงสุด ตามบัญชีรายชื่อจังหวัด แนบท้ายคาสั่งนี้
• ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 3 มกราคม 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
บัญชีรายชื่อจังหวัดที่กาหนดเป็นพื้นทีค่ วบคุมสูงสุด
ประกาศ/
แนบท้ายคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
มาตรการ
ที่ 1 /2564 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564
(ต่อ)
1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดกาญจนบุรี
3. จังหวัดจันทบุรี
4. จังหวัดฉะเชิงเทรา
5. จังหวัดชุมพร
6. จังหวัดชลบุรี
7. จังหวัดตราด
8. จังหวัดตาก
9. จังหวัดนครนายก
10. จังหวัดนครปฐม
11. จังหวัดนนทบุรี
12. จังหวัดปทุมธานี
13. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14. จังหวัดปราจีนบุรี
15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16. จังหวัดเพชรบุรี
17. จังหวัดราชบุรี
18. จังหวัดระนอง
19. จังหวัดระยอง
20. จังหวัดลพบุรี
21. จังหวัดสิงห์บุรี
22. จังหวัดสมุทรปราการ
23. จังหวัดสมุทรสงคราม
24. จังหวัดสมุทรสาคร
25. จังหวัดสุพรรณบุรี
26. จังหวัดสระแก้ว
27. จังหวัดสระบุรี
28. จังหวัดอ่างทอง
รวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 3 มกราคม 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
• วันที่ 3 มกราคม 2564 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและ
ประกาศ/
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาตรการ

• เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ได้ขยายพื้นที่การแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และ
การตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชือ้ รายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชือ้ ภายในประเทศมีจานวนเพิ่มสูงขึ้น
ในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุม
สูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไป ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และดาเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการกาหนดและบังคับใช้ตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่มีการกาหนดจังหวัดเป็นพื้นที่ 3 ระดับ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.)
• กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงกาหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวง อว. พิจารณาดาเนินการดังนี้
1. ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อการจัด
การเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจรรมเป็นจานวนมาก เว้นแต่
กรณีดังต่อไปนี้
(1) เป็นการเข้าอาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม เพื่อการสื่อสารแบบทางไกล หรือ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้การอุปการะแก่บุคคล
(3) เป็นการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ หรือจัดกิจกรรมของทางราชการ หรือกิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 3 มกราคม 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
2. ห้ามจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจานวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้
ประกาศ/
โดยง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ เว้นแต่เป็น
มาตรการ
การดาเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นการจัดกิจกรรม
(ต่อ)

ในพื้นที่ที่กาหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยมีมาตรการทางสาธารณสุขรองรับ
3. ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สถานที่ กิจการ หรือการทากิจกรรม
ดังต่อไปนี้ เปิดดาเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา และการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่กาหนด
(1) การจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในหน่วยงานของ อว. ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จานวนผู้นั่ง
บริโภคในร้าน และการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค และคาแนะนาของทางราชการ
โดยอาจให้เป็นลักษณะของการนากลับไปบริโภคที่อื่น
(2) เพื่อเป็นการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่โรคที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละเขตพื้นที่
สถานการณ์ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศกาหนด หรือ
อาจพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออาจพิจารณาสั่งปิด จากัด หรือห้ามการดาเนินการ
ของพื้นที่ สถานที่หรือพาหนะหรือสั่งให้งดการทากิจกรรมอื่นในขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาด
ของโรคเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ได้ โดยให้ดาเนินการตามมาตรการหรือแนวปฏิบัติตามข้อกาหนด
4. ให้บุคลากร อว. งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นซึ่งต้องขออนุญาต
ต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจอนุญาต และแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจ
คัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนด อันอาจทาให้ไม่ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง และทาให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ ทั้งนี้ กรณีของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลให้ถือว่าเป็นเขตพื้นที่เดียวกัน

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 3 มกราคม 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
5. ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายใน อว. กาหนดมาตรการในการทางานสาหรับบุคลากรในสังกัด
ประกาศ/
โดยให้ใช้มาตรการการทางานที่บา้ น (Work from Home) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตงั้ เพื่อลด
มาตรการ
การเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานพิจารณาระดับความเสี่ยง และ
(ต่อ)

บริบทของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตามประกาศระดับความเสี่ยงที่ ศบค. กาหนด เพื่อกาหนดสัดส่วนการทางาน
ที่บ้าน หรือการปฏิบัติงานนอกสถานทีต่ ั้ง หรือการสลับวัน หรือการเหลื่อมเวลาการเข้าปฏิบัติงานได้ตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
6. ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายใน อว. ปรับรูปแบบและวิธีการทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
โดยเน้นการทางานในรูปแบบออนไลน์ หรือการจัดประชุมผ่านระบบทางไกล โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ/
หน่วยงานพิจารณาปรับระบบการบริหารจัดการและรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัตงิ านให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์
7. ให้สถาบันอุดมศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือ
แบบผสมผสาน และปรับวิธีการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้การจัดการศึกษา
มีความต่อเนื่อง และมิให้เกิดผลกระทบต่อนิสติ นักศึกษา
8. ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายใน อว. ดาเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตามที่ อว. ศบค. และ สธ. กาหนดอย่างเคร่งครัด

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 3 มกราคม 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
• วันที่ 3 มกราคม 2564 ประกาศสานักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
ประกาศ/
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
มาตรการ
• ตามที่สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
(ต่อ)

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับมีการเดินทาง
ของบุคลากร จากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดให้เป็นเขตพื้นทีค่ วบคุมสูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฎ
อาการของโรค เป็นเหตุให้เชื้อแพร่กระจาย วช. จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อโรคดังกล่าว ให้บุคลากร วช. ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 4 – 31
มกราคม 2564 โดยปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของ วช. ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
เพื่อการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
1.1 เป็นการใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.2 เป็นการปฏิบัติราชการ หรือจัดกิจกรรมของทางราชการ หรือกิจกรรม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2. ห้ามจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ของ วช. ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจานวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย
เช่น การประชุมและการสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจานวนมาก เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือดาเนินการ
โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขรองรับ

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 3 มกราคม 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
3. การจาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในหน่วยงานของ วช. ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการจานวนผู้นั่งบริโภค
ประกาศ/
และการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค และคาแนะนาของทางราชการโดยอาจให้เป็นลักษณะ
มาตรการ
ของการนากลับไปบริโภคที่อื่น
(ต่อ)
4. ให้บุคลากร วช. งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นซึ่งต้องขออนุญาต
ต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจอนุญาตตามลาดับชั้น และแสดงหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับ
การตรวจคัดกรอง แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนด อันอาจทาให้ไม่ได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง และทาให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ ทั้งนี้ กรณีของ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ถือว่าเป็นเขตพื้นที่เดียวกัน
5. การมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19
5.1 ให้ผู้บริหาร/ผอ.กอง/ผอ.กลุ่ม/หน.ภารกิจ พิจารณากระบวนงานที่สามารถปฏิบัติงานปรับเข้ากับ
สถานการณ์ได้ โดยผู้บริหาร/ผอ.กอง/ผอ.กลุม่ /หน.ภารกิจ ทาการควบคุมบุคลากรในรายวัน เพื่อกากับ
ดูแล ให้คาปรึกษา แนะนา ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
มีประสิทธิภาพได้ผลตามเป้าหมายและเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 ให้ผู้บริหาร/ผอ.กอง/ผอ.กลุ่ม/หน.ภารกิจ พิจารณากาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามความจาเป็นและเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยให้ปฏิบัติงานที่บ้านสับเปลี่ยนกัน
ตามที่เหมาะสม โดยให้ สานักงานเลขานุการกรม และกลุ่มทรัพยากรบุคคลดาเนินการสารวจ และรวบรวม
ข้อมูลตามอัตราส่วนตารางการบริหารบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ของ วช. และให้มี
แผนการส่งงาน การตรวจงานเป็นรายวัน โดยปฏิบัติงานให้ได้วันละ 8 ชั่วโมง ตามระเบียบราชการมีการลง
ลายมือชื่อรับรองจากหัวหน้างาน และให้จัดทารายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ
สาหรับบุคลากร วช. ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) อย่างสม่าเสมอทุกวัน

สรุปรายงานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจาวันที่ 3 มกราคม 2564
หมวดหมู่
เรื่อง
สถานการณ์ทั่วไปของทั่วโลก อาเซียนและประเทศไทย
5.3 กรณีมีเหตุผลความจาเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้บริหาร/ผอ.กอง/ผอ.กลุ่ม/หน.ภารกิจ
ประกาศ/
สามารถสั่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการที่ วช. หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรการ
เช่น การประชุมในเรื่องสาคัญเร่งด่วน เป็นต้น
(ต่อ)

5.4 กรณีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประสงค์จะลาในทุกกรณีในช่วงที่ปฏิบัติที่บ้านตามระเบียบที่กาหนด
อาทิ ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน เป็นต้น ให้ผู้บริหาร/ผอ.กอง/ผอ.กลุ่ม/หน.ภารกิจ พิจารณาอนุญาต
ผ่านระบบ DPIS
5.5 การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ต้องปฏิบัติราชการ
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ โดยให้รายงานผลการปฏิบัติราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ต้องสามารถให้ผู้บริหารที่ควบคุมและ
ผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานที่บ้าน หรือพร้อมเข้าร่วมประชุม
ในเรื่องสาคัญเร่งด่วนผ่านระบบ Video Conference และต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บริหาร/ผอ.กอง/
ผอ.กลุ่ม/หน.ภารกิจ อย่างเคร่งครัด
5.6 การติดตามงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน ในช่วงระหว่างปฏิบัติงานนอกสถานที่ทางาน ให้
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนในการทางาน อาทิ รายงานความก้าวหน้าของงานทุกวันผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) ของ วช. แอพพลิเคชั่นไลน์ โทรศัพท์มือถือ และช่องทางอื่นๆ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่จะต้องให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดช่วงเวลา
ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทางาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด วช. จะประกาศให้ทราบโดยเร็ว

